Matkoja Ajatuksella ja Sydämellä

Hyvä tietää

Malta

Hyvä tietää Maltasta
Kieli

Malta ja englanti

Pääkaupunki

Asukasluku

Valletta

400.000

Valuutta

Pinta-ala

Uskonto

Roomalaiskatolinen Euro

316 km2

Tällä sivulla on tärkeää tietoa ennen matkaa ja matkalla Maltalla.

Aikaero

Sähkövirta

Aikaero Suomeen on -1 tunti.

Verkkojännite Maltalla on 230 V, kuten Suomessakin.
Ota mukaan adapteri, sillä pistorasiat ovat

Liikkuminen Maltalla

englantilaismalliset.

Bussit, joita käytämme Maltalla, ovat hyvässä
kunnossa. Kaikissa busseissa on ilmastointi.

Puhelin ja internet
Maltan kansainvälinen suuntanumero on +356.

Hintataso

Maltalta voi olla kallista soittaa kotiin. Myös

Hinnat ovat hieman alhaisemmat kuin Suomessa.

matkapuhelimen internetyhteyden käyttö voi tulla

Ateria maksaa keskimäärin 20–30 €, ruokapaikkoja on

kalliiksi. Tarkista hinnat ja kattavuus omalta

luonnollisesti kaiken hintaisia.

operaattoriltasi.

Juomarahat

Monissa hotelleissa, ravintoloissa, kahviloissa ja jopa

Ravintoloissa ja hotelleissa on tapana jättää

isojen kaupunkien keskusaukioilla on ilmainen

juomarahaa. Mikäli palvelu on ollut tyydyttävää,

langaton nettiyhteys. Joissakin paikoissa käyttö voi

laskun loppusummaan lisätään 5–10 %, paitsi jos

kuitenkin olla maksullista. Signaalin voimakkuus ja

laskussa lukee service charge, mikä tarkoittaa, että

yhteysnopeus vaihtelee.

palvelupalkkio sisältyy laskuun.

Tavat
Risteilyillä säännöt ovat hieman erilaiset – lue lisää

Jos vierailet kirkossa, huolehdi riittävän peittävästä

matkaohjelmasta.

pukeutumisesta: käsivarsien ja säärten tulisi olla
peitossa. Uima-asu kuuluu vain rannalle.

Valuutta ja luottokortit
Maltalla käytetty valuutta on euro.

Tupakointi
Tupakointi on kielletty kaikilla lennoilla ja kaikissa

Maltalla lähes kaikkialla voi maksaa Visa-,

liikennevälineissä. Julkisissa rakennuksissa ei saa

MasterCard- ja American Express -maksukorteilla.

tupakoida, paitsi sitä varten varatuissa

Suurimmissa kaupungeissa on pankkiautomaatteja,

tupakkahuoneissa.

joista voi nostaa käteistä.
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Passi ja viisumi Maltalle
Tällä sivulla on tietoa passia ja viisumia koskevista säännöksistä, kun matkustat Maltalle.
Maltalle matkustettaessa tulee olla mukana passi, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta paluumatkan
jälkeen. Suomen kansalaiset eivät tarvitse viisumia, mikäli oleskelu kestää alle 90 päivää.
Jos et ole Suomen kansalainen, sinun tulee ottaa selvää kansalaisuuttasi koskevista matkustussäännöistä.
Matkustajan tulee itse huolehtia siitä, että hänellä on matkalle lähtiessään mukana tarvittavat
matkustusasiakirjat.
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Terveys ja rokotukset Maltalla
Maltalle matkustettaessa ei tarvita erityisiä rokotteita.
Jäykkäkouristus-, kurkkumätä- ja poliorokotukset on aina matkustettaessa hyvä olla voimassa.
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Ilmasto ja sää Maltalla
Tällä sivulla on yleistietoa Maltan ilmastosta ja säästä.
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